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AL NIA LEGANTARO

” ESPERANTO “ hodiaa reaperas, sta
rigita sur tute uova fundamento kaj gvi
data de nova direkcio. Naskita antaŭ tri 
jaroj, en Ia momento kiam ekmontriĝis la 
rezultatoj de multjara, senlaca propagando, 
[K de tiu tempo travivis diversajn perio
dojn. Simila al liuj estajoj, kiuj i e Freno 
de rekmaturiĝo, nescias kien ilin kondu
kos la jaroj, ĝi iam Sainis Sanceligema kaj 
necerta pri sia vojo. Dufoje ĝin morto 
minacis, ne tial ke al ĝi mankis helpantoj 
kaj amikoj, sed nur tial ke gian regulan 
aperon haltigadis pure administraciaj afe
roj. Nuntempe, malaperis tiaj cirkonstan
coj, kaj al la tutmonda esperantistaro, ne 
plu al ia nacia esperantistaro, sin prezen
tas ESPERANTO, provita, hardita, kun 
programo, alfarita al la estantaj bezonoj 
kaj disvastige^» de nia afero.

Jam diversajn agojn travivis esperantis
mo. Dum longaj jaroj, la lingvo resiis en 
provado ; pri ĝi nur kelke da homoj sciis, 
sed, dume, senbrua, nekonata, tamen ne
cesega laboro interne efektivigis; literatu
rajoj, ĉiaspecaj verkajoj kreis en ĝi vivon 
kaj propran spiriton, ĝin ridigadis per tra
dukado kaj verkado. Tiel, Esperanto, kiu 
estiis teorie bona kaj ta ilgi!, fari ĝis,-par la 
literatura praktikado, vere vivanta lingvo 
ekzistanta per si mem ekster la aliaj ling
voj. Sed la uzantoj de tiu mirinda inter
komunikilo baldaŭ komprenis la necesecon 
ĝin diskonigi Ce la aliajn homojn. Tian 
malfacilegan taskon entreprenis kelkaj 
kuraĝuloj; oni scias kiel rapide, nur per 
siaj propraj fortoj, ili sukcesis venki 
la Sajne nerenverseblaj!! barojn, kiujn 
starigis skeptikeco kaj malkonfido. En ĉiuj 
landoj, jaro post jaro, plivasliĝadis la 
armeo de la novaj varbitoj, kaj samatem
pe pligrandiĝis la praktika uzado de la 
lingvo. Du kongresoj, sennombraj kores- 
pondajoj, ĉiaspecaj pruvoj, montris, ke oni 
povas jam nun utile uzi Esperanton. Ni ne 
nur devas propagandi la lingvon, sed an
kaŭ ĝin uzi kaj per iiu j manieroj akceli 
gian enkondukon kaj aplikadon en la di
versaj fakoj de rhoma penso.

La dua kongreso de Esperanto signis 
tute novan vojon en la disvastigado de 

Esperanto tra la mondo. Gi klare montris, 
ke, flanke de Ia lokaj aŭ naciaj nur propa
gandaj organizajo^, kreigas, iom-post-iom, 
internacia societaro, fonaita laŭ la komu
naj intereso kaj celo de samfakaj personoj, 
kiuj konsideras Esperanton kiel perilon, 
ne kiel celon. Komercistoj, juristoj, scien
cistoj; k. a. aŭ en alia vidpunkto samreli
gianoj kaj sampartianoj kunigis interna
cie kaj decidis tuj uzi Esperanton por siaj 
tutmondaj rilatoj. Aliparte decidante pri 
la kreado de konsuloj, la lasta kongreso 
kuragigis ĉiujn samideanojn praktike uza
di Esperanton. En tiu kampo estas la 
estonteco kaj sukcebleco de nia lingvo.

La propagandaj societoj jam havas siajn 
proprajn organojn, kies celo estas klare 
difinita ; aliaj revuoj kreigis por specialaj 
fakoj kaj do celas la tujan uzon de Espe
ranto. Sed la nombro de tiuj lastaj revuoj 
este nun tre malgranda, ĉar la percspe- 
rantaj societoj ne povas pro la malmulteco 
de siaj anoj fari la elspezojn necesajn por 
la kreo de speciala organo, kiu ne intere
sus sufiĉe da samfakanoj por vivi per si 
mem. Aliflanke, la oficoj, konsuloj, kaj 
similaj entreprenoj, jus kreitaj aŭ tuj kreo
taj, ne havas difinitan komunan gazeton 
por elmeti siajn sciigojn kaj sekve ne po
vas oportune interrilati. Mankas do en la 
nuna tempo, praktika, malkara, regula 
jurnalo, kiu estos la komuna ligilo inter la 
supre nomitaj entreprenoj, internacie re

daktita tutmonda informilo, kiu, dank’al 
sia enhavo, montros la jaman utilecon kaj 
disvastecon de Esperanto.

Tian mankon celas forigi la nun ape

ranta ESPERANTO. Gi estos esence inter
nacia praktika gazeto; ĝi estos la or
gano de ĉiuj entreprenoj, kiuj konsi
deras Esperanton ne kiel celon, sed 
kiel perilon; sekve ĝi neniel enmiksi- 
ĝos en Ia vivadon de la pure propaga
taj grupoj, sed kunhelpos al ilia aga

do per alia vojo. Gi penados faciligi kaj 
plimultigi la komunikojn inter la konsuloj, 
publikigos regule ilian nomaron kaj en- 
presos iliajn informojn kontraŭ tre malal

ta kotizajo. fii laŭpove helpos al Ia enkon
duko de Esperanto ĉe la hotelistojn kaj 
komercistojn. Ekster tio. ni penos interesi- 
nian legantaron publikigante en ciu nume
ro plej internacian kaj diversan materia
lon. l)ank‘al nia lingvo, oni povas ricevi 
multajn sciigojn el la tuta mondo kaj 
tiom pli kredindajn ke ilin verkis enlan
duloj mem. Tian kapablon ni uzos presan
te oftajn informojn pri Ia internaj okazin
tajoj en ĉiuj landoj; ni pri ĉiu grava fako 
havas korespondantojn, kiuj regule elsen
dos praktikajn novalojn pri ia difinita 
temo en sia lando. Per la organizado de 
enketoj, al kiuj partoprenos nia tuta legan
taro, ni montros, ke per Ia nuna modesta 
gazeto, oni povas ricevi atentindajn scii
gojn. La esperantismon iii ne flanklasos: 
ni priparolos la ĉefajn demandojn pri nia 
movado en rilato esence praktika. La ling
vajn demandojn ni aludos nur en tiuj 
okazoj kiam estas ia duba punkto, sed ni 
konsideras ĉian disputon pri ia jam ekzis
tanta afero en la lingvo kiel superflua kaj 
malutila; nia lingvo vivas kiel idiomo ajn, 
sekve ĝi ne estas perforte tusebla. La na
cia pago, pli malgranda, servos por montri 
al la neesperantistoj la utilon riceveblan 
per Esperanto ; ni do Ciufoje parolos mal
longe pri aplikajo de nia lingvo en ia ajn 
fako. La gazeto estos tiel bona propagan
dilo apud la publiko, al kiu oni pli vole 
devas paroli pri estantajoj ol pri estonta-
joj.

Kompreneble, la supra programo estas 
tre vasta kaj postulas longan tempon an
tari ol alveni al plena realigiteco, sed tio 
dependas ĉefe de nia legantaro. Multajn 
progresojn ni devas fari; nia formato es
tas negranda, neofta nia apero, sed tiajn 
mankojn niaj legantoj povos facile forigi 
per sia efika kunhelpado. Aboni gazeton 
aŭ gin regule aĉeti estas negrava afero kaj 
tamen el tiu aro da eroj naskigas io forta 
kaj vivipova. Niaj agentoj diskonigu la 
jurnalon, por gi laŭpove reklamu, niaj le
gantoj nin subtenu per sia konsilado kaj 
helpado, kaj tiel, monato post monato, per 
komuna interhelpado, dank’al ĉies penado, 
ni rapide ricevos Satindajn kaj tute aten
tindajn rezultatojn.

Hector IIODLER.

TRA LA MONDO

Montevideo, decembro 1905.

Je 1’honoro, mi certigas, ke la Orientali- 
noj estas blankaj I — Ne nur ĉar ili estas 
el blanka raso, sed ĉar ilia koloro estas pli 
blanka ol la brunaj Andaluzinoj, ol la so
norilaj Italinoj, eĉ ol la francinoj, sed si
mila al la blondaj nordulinoj, sur kies vi- 
zaĝoj-laŭ la konata kliŝajo-Iudas Ia lilioj 
kaj la rozoj, ili certigas, ke la Orientalinoj 
estas blankaj I Mi ankaŭ certigas, ke ili ne 
vagadas tra dezertaj kamparoj, vestitaj nur 
per siaj haroj kaj plumoj de kondoro. Mi

c-ĵrtigas-ho abomeno I —, ke ili Sajnas havi 
f arsetojn kaj marsas sur altaj kalkanu
moj : sekve, ke ili estas plene civilizitaj. 
Kaj tion dirinte, mi plenumis miajn pro
mesojn rilate unu el ili, kiu petegis min 
j*r tre bona kaj agrabla esperanta voĉo, 
lja mi ne lasu la Eŭropanojn dormi en 
ifiaj eraroj I

i  Sedla Respubliko Orientala ne nur havas 
Isel pruvon de civilizeco la korsetojn kaj 
ijalkanumojn de siaj elegantulinoj, ĝi po
etas prezenti aliajn citindajojn. La unua 
((fero, kiun rimarkas la eniranto Montevi
deon estas speciala Sajtio de la urbo. La 
iita  duoninsulo, sur kiu ĝi estas konstrui
gi, estas dividita je egalgrandaj kvadratoj 
® r  mezelarĝaj stratoj tre puraj kaj bone
ge pavimitaj. La domoj, ĉiuj same altaj, ne 
havas pli ol unu etago, kaj enlasas la 
aeron kaj la sunon en la stratojn, mal
gran la ne tro granda largeco de ĉi-tiuj. 
En tio, la Sudamerikanoj sin montris pli 
sagaj ol Ia Europanoj* kiuj ĉiam deziras 
iari larĝegajn strategojn kaj placojn, kiuj 
{arigas en somero kvazali Saharoj kaj en 
vintro Siberioj netraireblaj. Tie-ĉi, higieno, 
forge kombinata kuni komforto, faras cl 
(iu-ĉi urbo agrablan restadejon por giaj 
fri cent mil logantoj. Tie-ĉi kaj tie placoj 
ijone ombritaj rompas la unuformecon de 
£!iu reguleco, aliparte gajigita per la diver
se;;,-eleganteco .kaj «foi*», «le 1« privataj 
kaj publikaj domoj, kiuj prezentas ĉiujn 
stilojn kaj produktojn de moderna fanta
zio, regata de bona gusto.

Ne kiel en Braziljo au en Argentina 
Respubliko, la metala mono ne estas mal
ofta kaj oni ne estas devigata kunporti 
tiujn abomenajn ĉifonajojn, kiaj baldaŭ 
farigas la malaltaj bankbiletoj en tiuj lan
doj. Ora monero estas la sterlinga livro 
angla, sed kutine oni uzas la argentan 
plastron, kiu valoras preskaŭ guste kiel 
nordamerika dolaro, Nenia kupra mono, 
sed nur nikela. La plej malgranda, la cen- 
tonpiastro, valoras la latinan soldon, kiel 
kambio kaj povo de aĉeto. Sed, komprene
ble, la negocajoj ne kostas same kiel en 
Eŭropo. Ekzemple, la europaj fruktoj kos
tas kare, dum orantoj, bananoj, ananasoj 
estas tre malkaraj; la viando estas mult
kvanta kaj malpli kosta ol en Eŭropo; rizo 
kostas kare, kaj tapioko, maizo tre malka
re. Mi ne parolas pri la "Parizaj Komer- 
cajoj“, kiuj estas neaĉeteblaj., sed multaj 
industriaj produktoj havas prezojn, kiuj 
tute mirigas la fremdulojn, kvankam la 
lando kaj apuda Buenos-Ajres multege 
kaj bone fabrikas. La sulfatacido kaj niaj 
industriaj devenajoj estas tiel karaj ke 
kelkaj industrioj, tre prosperaj en Eŭropo, 
estas tie tute neeblaj, pro la manko de 
tiu produkto; Male, la sodo kaj la nitraj 
komponajoj estas tre malkaraj, dum, en 
Eŭropo, ili estas, precipe la lastaj, la plej 
karaj. Tiuj ekzemploj sufiĉas por montri, 
ke, en tia lando, oni ne devas veni kun 
la eŭropaj ideoj kaj procedoj, sed serĉi la 
manieron uzi la lokajn riĉajojn, kiuj estas 
grandegaj, por atingi la deziritan celon per 
novaj rimedoj. Pri tio, mi parolos en ve
nontaj artikoloj.

Pri Esperanto, la lando estas mirinda 
kampo de agado. Tre facile, la rivero Pla
ta, kun giaj grandegaj urboj ĝia vastega 
movado da homoj kaj rasoj, povas farigi 
centro por la sudamerika esperantismo. 
Jam estas bona fundamento en Montevi
deo. Danieli la agado de S-ro Carlos Char
rier, franca kontisto, kaj de S-ro Enrico 
Munoz, konata orientala literaturisto, kel
kaj personoj jam atingis bonan konon pri 
la lingvo. Kurso estas farata de S-ro Muiloz 
en la Societo por Popola Edukado al Cir

kaŭ tri-dek knaboj dek-du aŭ dek-tri-ja- 
raj, kiuj jam scias tre lerte arangi frazojn 
kaj havas rimarkinde bonan akcenton. 
Sed, pro la nerilate kun la ekstera espe
rantista mondo, la afero estis ĝis nun iom 
stara. Estas espereble, ke la sukceso de la 

Geneva kongreso, pri kiu ĉiuj gazetoj pa
rolis, havos grandan influon sur la disvol
vigo de nia lingvo en Montevideo kaj sekve 
en Buenos-Ayrcs, kie ĝis nun eslas nenio. 
De nun la gazeto ’’ La Bazon “ publikigos 
ĉiutage artikolon en Esperanto. Prepari- 
gas publikaj kursoj kaj paroladoj en di
versaj lingvoj; pretigas la Cambroj por 
konsulejo kaj esperanta informejo. Baldaŭ 
nia blazono cstos afiSita kaj nia flago flir
tos en inda loko. Niaj legantoj scios Iam
tempe pri la progresoj farataj.

P. Berthelot.

Stuttgart, 24“  de januaro.

Kiel oni scias, Germanujo jam de kelkaj 
jaroj batalas en sudokcidenta Afriko kon
traŭ la ribelintoj en sia tiea kolonio. La 
ribelo Sajne baldaŭ finigos, sed ĝi katizis 
en Germanujo mem malfacilojn al la 
registaro. Jam pli frue, la ” Reichstag “ 
malaprobis, la konstruon de fervojo en la 
ribela teritorio, kaj en decembro de p a 
sinta jaro, ĝi ankaŭ rifuzis la monajn ri
medojn, kiujn ia registaro «pinilo necesaj- 
por la linigo de la ribelo. Tial la Reichs- 
kanzler (imperia kanceliero), princo Bulo\v 
disigis la delegitojn, fakto, kiu ĉie multe 
surprizis, ĉar oni ĝin ne atendis. La par
tioj, kiuj kaŭzis, per sia konduto, tiun di
sigon, nun estas devigataj konigi siajn 
tialojn. Tiuj partioj estas unuavice la 
” nigruloj “ (Centrumo aŭ ultramontanoj) 
kaj la niguloj (socialdemokratoj), al kiuj 
aligis malamikoj de germaneco (francaj 
kaj polaj germanujanoj) kaj de Pruseco(,S°LLa Centrumo penas kredigi, ke ĝia kon
duto dum la lastaj 20 jaroj montris, ke ĝi 
ne estas malamiko de l’kolonia kaj monda 
politiko germana; ĝi pretendas, ke ĝi nur 
celis kristanan politikon kolonian kaj ra
cian politikon internacian, kaj ĝi insistas 
pri tio, ke oni de nun absolute ne bezonos 
tiom da militistoj en Ia afrika kolonio, 
kiom postulis la registaro. Tamen gi mal
facile povos forigi la suspekton, ke gi, kon
fidanta al sia ĝisriuna potenco en la 
” Reichtag“, kredis povi akiri novan 
influon ĉe la registaro, se ĝi unue Sajnas 
kontraŭa. Tiamaniere, gi ja kelkafoje aki
ris ian profiton kaj oni moke parolas pri 
Ceritrum-a ”, Kuhliandel “ (marĉandado 
pri bovino) I

La socialistoj honeste ne penas elmontri 
sian naciemecon, oni ja tuj ne kredus al 
ili, sed ili neatentigas la rektan kaŭzon de 
la Reichstagdisigo kaj supozigas aliajn 
kaŭzojn, zorge kaSitajn. ili pretendas : 
novajn impostojn oni bezonas, kaj tiujn 
oni certe ne estus ricevinta per la tiama 
delegitaro, ĉar jam la pasintan jaron oni 
decidis plialtigitaj!! aŭ novajn impostojn 
pri biero, cigaredoj kaj fervojbiletoj. Kaj 
nun, dum la industria florado en Germa
nujo oni kredas pli facile ricevi deputatojn 
konsentemajn, almenaa pli facile ol en 
junio 1908, kiam regtjle oni estus balotin
ta novan delegitaron.

La partioj konsentintaj kun la registaro 
certe tute ne gojas pri la ĉiamplio de mon
postuloj, sed ili diras : pri la reala aŭ es
tonta valoro de niaj kolonioj, oni ja povas 
havi esperojn pli-malpli konfidindajn, ĉiu- 
okaze ni jam de pli ol 20 jaroj posedas la 
koloniojn, kaj nenio povas pruvi, ke tiu 
posedajo ne multe pli valoros. — Unu el 
la liberalaj partioj, pli frue akra kontraŭu-
lo de Cia kolonia politiko, nun mem voĉdo-



*  ESPERANTO *

Havut- Elsputo de la vulkano Mauna 
Loa.

14. — Centra Azio. — Plena suna mal
levigo. La fenomeno dauris */4 da horo.

Kingston. — Granda tertremo, kiu, kun 
la sekvinta brulado, detruas kvartalon de 
la urbo; 300-500 mortintoj, 1000-2000 
vunditoj ; malgajno da 125 milionoj ;
20.000 personoj sen logejo. En la urbo, 
estis kunvenintaj multaj fremduloj por 
terkultura kongreso. La tertremo estis lo
ka, etendita je 10-20 kii.

15-19. Parizo. — Kunsido de 63 fran
caj episkopoj, per priparoli la nunan sta
ton de la franca katolikaro.

17. La verkisto Maŭricio Barras solene 
anigas en la Francan Akademion. Li re
memorigas pri sia antattulo Heredia. De 
Voguii diras la bonvenon al la nova akade
miano.

19. Antverpeno. — En la markolo Man
che, okazas Sippereoj kaj Sipp udegoj, sek
ve de la nebulo.

Peterburgo. — La delegitoj por la ko
merca japana-rusa konsento subskribas 
konsenton.

Bistagno (Italujo). — Mortas senatano 
eksministro de Italujo Jozefo Saracco.

Vega (Hispanujo). — Popoltumulto pro 
la plikariĝo de la pano; 7 mortintoj sekve 

de la reordigo-Generala agitado en Hispa
nujo pro la plikariĝo de la pano, kaŭze la 
limimposto de la grenoj.

Beaupreau (Francujo). — La seminario 
estas kaptita per soldatoj, pro kontraŭstaro 
de la popolmaso; cent vunditoj.

Cooktoion (Aŭstralio). — Ventego detruas 
grandan parton de tiu urbeto.

O. Ĝenovo kaj Bario (Italujo). — Tu
multaj popolkunvenoj de la nelaboristaj 
celantaj strikon.

20. Leopold (Aŭstrujo). — Granda mal
varmo; 27» sub nulo; 160 personoj frapi
taj de malvarmo.

21. Buffalo (U. Ŝ. A.). — Ventego deti
rinta 18 horojn pereigas 8 vaporlipo j n sur 
la lago Eriĉ-Malgajno da 8 milionofran- 
koj.

Neuchatel (Svisujo;. — La regnanoj 
malakceptas la proponon pri la apartigo de 
la Eklezio el la itato.

Vieno. — La cambro de la nobeloj apro
bas la sangon de la fundamenta lego pri 
la politikaj balotoj.

Milano. — Mortas la klera lingvisto Gra-1 
ziadio Ascoli, naskita en 1826.

17. Ameriko. — G-lo Figuera estas elek
tita Prezidanto de la Respubliko San Sal
vador.

20. Sofio. — Agitado te la studentoj ;
88 vunditoj.

Tokio. — Brulado detruas la ministre
jon de la komunikajoj; malgajno da mi
liono da jens’oj.

Nord-Sumatro. — Oceana ondego ha
vante tertreman devenon preskaŭ detruis 
la insulon Simalauer ; cirkan 1500 perso
noj pereis.

22. Kontantinoplo. — Neĝventego. La 
termometro malsupreniras gis 17 gradoj

. sub la nulo. Granda malvarmo en tuta Eu
ropo.

Friburgo. — La jurnaloj anoncas, ke la 
du universitataj profesoroj Kro\valski kaj 

jMosciki eltrovis la manieron eltiri la azoton 
el la atmosfero.

23. Budapesta. — La juga ministro Po
poligi eksiĝas.

25. Germanujo. — Baloto porla ” Reich
stag “. — Estas elektitaj: 41 Konservativu
loj, IO Imperipartianoj, 20 naciliberaloj,
89 centrumanoj katolikaj, 21 diversnacia
noj (poloj, danoj.). 29 socialdemokratoj,
12 liberaloj. La unua baloto estas favora 
al la registaro.

A. Tellini.

F O R M O J
S ta t is t ik o

Rapidege pliigis la logantaro de Unui

gitaj Statoj dum la lasta jarcento. Jen ta
belo, kiu montras per ciferoj tiun eksteror
dinaran plivastiĝon :

Jaro Surfaco en kilometroj Logantaro 
1790 2.152.400 3.929.214 
1800 2.152.400 5.308.483 
1810 5.199.400 7.239.801 
1820 5.353.500 12.866.020 
1830 5 353.500 17.069.953 
1840 5.353.500 23.191.876 
1850 5.353.500 26.214.712 
1860 7.866.000 31.443.321 
1870 7.866.000 38 558.371 
1880 7.866.000 50.157.783

1900 5.379

La franca ministro de laboro kaj hi
gieno starigas interesan statistikon pri 
profesioj. Jen, ekzemple, kelkaj kurio
zaj ciferoj. Ekzistas en Francujo 725.000 
kudristinoj (600.000 en 1906) kaj 75.000 
^apelistinoj. — La tofarado okupas
220.000 gelaboristojn, la teksindustrio
892.000 (902.009 en 1896). Tiu lasta mal
pliigo venas de la fakto, ke pli-kaj-pli ma
sino anstatauas homon. Male, plimultigas 
la tiuspecaj skribistoj. Oni kalkulas
746.000 oficialajn oficistojn (665.000 en 
1896) kaj 400.000 advokatojn, medicinis
tojn, infomerojn, jurnalistajn, k. t, p. 
(380.000 en 1896).

L. S.

lio g o s c ie n c o

Leĝo pri laboro jus estis proponita al la 
Urugvaja Parlamento. Tiu projekto trudas 
la naŭhoran labortagon. La diluanta ripo
zo estas garantiita; la virinoj rajtos unu 
monaton da ripozo post akuSiĝo. Neniu 
povos uzi por ia laboro junulojn malpli ol 
IS jarajn.

F in a n c o

La jara produktado de 1’oro sentese pli
gravigas. En 1905a, ĝi atingis preskaŭ du 
miliardojn : precize 1971 milionojn da 
frankoj, t. e. kvaroble pli multe ol la pro
duktado dum jaro 1885a. Sud-Afriko estas 
la plej produktema lando. La produktado, 
kiu, en jaro 1904, atingis 410 milionojn,

nis por la rimedoj postulitaj, certe ili nun 
konvinkigis, ke prosperos niaj kolonioj. 
Tial la diritaj partioj opinias, ke ne estas 
kaŭzo por kontraŭstari la registaron.

Per la disigo pro la dirita kaŭzo tiuoka
ze oni atingis, ke la konsentintaj partioj, 
alie ofte interbatalintaj, nun kunigas kon
traŭ nigruloj (ne nur afrikaj) kaj ruĝuloj, 
kaj ke eĉ multaj katolikoj riprotas la 
Gentrumon, ke gi per lia konduto, ofendis 
la propatrujan kaj promonarliian senton 
de multaj grupoj, ke tiu ago kontraŭas la 
principojn starigitajn te la fondigo de 
1’Centrumo por la batalo pri rajtoj Kaj li
bereco de katolika eklezio.

Tiel la Reichstag disigis kun la devizo : 
” Kontraŭ la Centrumo “, sed nun oni kre
digas el la vicoj de la liberaluloj-ĉu laflve- 
re, tu  pro incito de la batalantoj-ke tiu 
devizo Sangigis en jenan ” malsupren la 
liberalismon “. Tia devizo, oni diras, kau
zus plimalfaciligon de la vivado de l’labo- 
ristaj klazoj. Plue, ĝi katizus renovigon 
de la eklezia estreco, dum tra Eŭropo, vi
deble progresas la liberalismo; aparte mi
rinda, ili diras, estas en Francujo la bata
lo kontraŭklerika. Ili kredas, ke oni sentas 
en registaraj rondoj deziron pli multe 
serti liberalajn vojojn kaj Sangi konduton, 
kiu ofte maltrankviligis najbarojn. Ni 
atendu! Estas certe, ke la registaro fervo
re agadas por inspiri favoran intereson por 
la kolonioj, kaj la nova kolonia direktoro 
Dernburg, kiu ja per sia kuraga kontraŭs- 
taro al centrumo, akiris multeflankan 
aplaŭdadon, paroladis en diversaj grandaj

La 25an de januaro okazos la baloto ; ĝi 
estos finita, kiam la legantoj legos tiun-ti 
artikolon, kaj la 14an aŭ 19an de februa
ro kunvenos unuafoje la nova delegitaro. 
Kredeble, la registaro ricevos pli favoran de
legitaron; tamen tiu vera patrujan, kaj pli 
bone, pli alte, tiu, kiu najlas veron, apenaŭ 
povas tre bedaŭri la kontraŭstaron de la 
Reichstaga plimulto, far fakte oni faris 
erarojn en la koloniaj aferoj. Lau natura 
leĝo tiaj estas punotaj : tial, la ribelo lie, 
tial la politika batalado (i-tie...

P. Chr.

Tutmonda Kroniko

Januaro IO. Lodz. — Kolonelo Patkof, 
policestro, estas mortigita.

Santiago. — (CiliojzVei-voja ektimego en 
stacio Talea. Multaj mortintoj.

Manilla (Filipinoj). — Uragano ruinigas 
insulojn Leyte kaj Samar. Multaj mortin
toj.

10. Svedujo <$• Novegujo. —  I  e lem e
toj.

11. Monte-Carlo. — Inaŭguracio de la
i  oa internacia belarta ekspozicio.

11. Java (Azio). — Altega supermarego 
detruas la domojn. Oni kalkulas tirkaŭ 
400 mortintojn.

12. Kal/iouu:-Alabama. — Grandega 
ŝtonfalado enterigas tirkaŭ 100 minis
tojn.

FELIETONO DE ” ESPERANTO “ I

La  £  1.000.000. B anka  Bileto
el Mark TWAIN

(trad. P . A . H . Muschamp)

Kiam mi eslis dudeksepjara, mi estis 
komizo de minmakleristo en San-Fran- 
cisko kaj kompetenta pri tiuj detaloj de 
monkomercado. Mi estis tute sola en la 
mondo, kaj dependis nur de mia propra 
spirito kaj de mia pura famo; sed ti-tiuj 
estis metantaj miajn piedojn sur la vojon 
al estonta riteco; kaj min kontentigis tiu 
antaŭvidajo.

( îusabate, mi havis libertempon post la 
tagmeza komerca kunveno, kaj mi kutimis 
veturi en malgranda velboato sur la gol
feto. Iun tagon, surnaĝinte tro malprok
simon, mi estis forportita Oceanon. Je la 
noktiĝo, kiam mi preskaŭ jam ne esperis, 
min savis malgranda velSipo veturanta 

Londonon. Cii. estis longa kaj ventega 
vojaĝo, dum kiu oni devigis min labori 
senpage kiel ordinara maristo. Kiam fine, 
mi ekipigis en Londono, miaj vestoj estis 
eluzitaj tifonoj, kaj mi havis poŝe nur 

unu dolaron. Ĉi-liu mono min nutris kaj 
Simiis dum du dek kvar horoj. La sekvan
tajn du dek kvar horojn mi restis tute 
sen nutrajo kaj rifuĝejo. Je la deka de la 
morgaŭa tago, mi, malsaneta kaj malsata, 
tiradis miajn krurojn sur la Portlanda 
kvadrato, kiam pasanta infano, de vartis

tino posttrenata, jetis grandan bongustan 
piron-jam demorditan-en la stratan deflui
lon. Mi kompreneble haltis, kaj per avida 
okulo, rigardadis la kotan trezoreton.

Antaŭ ĝi, malsekigis mia buso, gili pe
tegis mia stomako, ĝin deziregis mia tuta 
estajo. Sed tiufoje kiam mi ckmoviĝetis, 
por ĝin preni, okulo de pasanto eltrovis 
mian celon, kaj tiam mi kompreneble re
rektigis, Sajnigante indiferentan mienon, 
kvazaŭ mi tute ne ekpensus pri la piro. 
Tio reokazis kaj reokazis same; sekve mi 
ne povis atingi la piron. Mi jus ekfariĝis 
sufite furioza por kontraŭstari al la honte
mo kaj ekkapti la frukton, kiam, post mi, 
malfermigis fenestro kaj traparolis sin
joro :

” Vi eniru, mi petas

Enkondukis min belega lakeo en luksan 
tambron kie sidas du maljunaj sinjoroj, lli 
forsendis la serviston kaj min sidigis. Ili 
jus finis matenmanĝon, kaj la vidajo de 
restajoj preskaŭ senfortigis min. Malfacile, 
mi gardis mian konscion antaŭ tiu apudes
tanta nutrajo. Sed iai- mi ne estis invitata 
gin gustumi, mi tial devigate suferis mian 
tagrenon kiel eble plej bone.

Jen, antao mallonga tempo, io estis oka
zinta, pri kio mi nenion sciis gis post mul
taj tagoj, sed tion mi nun rakontos al vi. 

Ĉi-tiuj du maljunaj fratoj antaŭ du tagoj 
kunargumentegis, kaj fine konsentis solvi 
la disputon per veto, kiu estas la tiama 
angla maniero decidi tion. Eble vi memo
ras, ke la Banko de Anglujo iam eldonis 
du biletojn da unu miliono da livroj por 
publika negoco kun fremdlando. Pro kaŭzo 
ajn, nur unu cl tiuj-ti estis uzita kaj nuli
gita, la alia ankoraŭ restis en la arliivoj

de 1’Banko. Nu, la du fratoj interbabilante 
ekmirus kiel estus la sorto de perfekte ho
nesta kaj inteligenta fremdulo, kiu en Lon
dono trovigos sen amiko, kaj, krom tiu 
milionlivra bileto, tute sen mono, kaj tute 
ne povanta klarigi pri la deveno de la di
rita bileto. Frato A. certigis, ke li mortus 
pro malsato. Frato B. neis. Frato A. diris, 
ke Ii ne kuragus ĝin proponi ie Banko aŭ 
aliloke, tar li estus tuj arestota. Tiel ili 
argumentadis ĝis frato B. diris, ke li vetos, 
ke la fremdulo vivus dum tridek tagoj al- 
menaŭ per tiu miliono, kaj ankaŭ ne estus 
enkondukita en malliberejon. Frato B. 
konsentis la veton. Frato B., irinte al la 
Banko, atetis tium bileton. Vera Anglo, vi 
rimarkas, kuraga gis la spino. Tiam li 
diktis leteron, kiun unu el liaj komizoj 
bele transskribis; poste la du fratoj sidis 
te fenestro dum tuta tago sertante taŭgan 
homon, al kiu gin donaci. Ili vidis multajn 
honestajn vizagojn, preterpasantajn sed 
ne sufite inteligentajn; multajn inteligen
tajn, sed ne sufite honestajn; multajn 
inteligentajn kaj honestajn, sed kies pose
dantoj neestis sufite mallataj, aŭ se sufite 

mapitaj, ne estis fremduloj. Ciam estis ia 
malbonajoj ĝis mia veno; sed ili konsentis, 
ke mi guste trafas la celon; tiel, ili min 
elektis unuvote, kaj jen mi staris, aten
dante gis mi scios kial mi estis envokita. 
lli ekfaris demandojn kaj baldaŭ elsciis 
mian rakonton. Fine, ili diras al mi, ke 
mi plenumas ilian postulon. Mi respondas, 
ke mi estas sincere kontenta pri tio kaj de
ziras sciigi pri kio ĝi estas. Tiam unu el 
ili metas koverton en mian manon, diran
te, ke mi ĝin kunportu en mian logejon, 
ĝin trarigardu atente kaj nenion faru tro-

superis, en 1905, 530 milionojn. Poste ve
nas Unuigitaj-Statoj, kiuj produktas 433 
milionojn, cetere 8 milionojn malpli ol en la 
antaŭa jaro. Rusujo liveris nur 126 milio
nojn, t. e. 51/2 milionojn malpli ol en 1904. 
Eine, Kanado Sajnas ne esti tiel produk
tema, kiel en la komenco ; ĝi liveris 75 mi
lionojn anstataŭ ol 86, en la estinta jaro.

E S P E R A N T O J R m i K A
M ia E n k e to - K o n h n rB o

Por montri, ke, per Esperanto, oni po
vas, ricevi multajn utilajn informojn el la 
tuta mondo sen la ordinaraj lingvaj mal
helpoj, kiujn renkontas tiuj, kiuj volas 
akiri dokumentojn verajn el tiuj landoj, 
ni decidis organizi E nk e to jn  pri prakti
kaj demandoj de ĝenerala intereso. Por ke 
Ia liveritaj respondoj estu plej diversde
venaj kaj utilaj, ni insiste petas tiujn 
niajn legantojn kaj korespondantojn, ke 
ili partoprenu per la sendado de dokumen
toj pri sia lando.

La temo de nia unua enketo estos : 
L a  E os to  de la  V iv ad o  en Ia diver
saj landoj. Ni sinsekve demandos pri kosto 
de la nutrajoj, poste de la logado, mebloj, 
pri la impostoj, pri la industriproduktoj, 
pri Ia salajroj de la diversaj laboristoj, k. 
t. p. Ni publikigos laŭvice resumon de la 
ricevilaj respondoj pri tiu serio, kaj fine, 
se la ricevita materialo estas sufite rita 
kaj interesa, ni aparte represos la rezulta
tojn de nia enketo, kiu tiel klare vidigos, 
ke dank’al sia jama disvastiĝeco, Esperan
to povas, pri la interna vivado de tiu nacio, 
doni multajn precizajn informojn sendi
tajn de la enlanduloj mem.

La unua serio celas ekskluzive la k os 

to n  de la  nutrajo j.-  Ni sekve petas 
niajn legantojn, ke ili respondu pri la je
naj punktoj :

le) L a  kos to  de la  o rd in a ra j 

m  a n g a jo j, k a j t r in k a jo j (pano, lak
to, butero, diversaj viandoj, porkajo, ovoj, 
terpomoj, sukero, kafo, se eble kelkaj le
gomoj, vino, biero, alkoholaj trinkajoj, k. 
t. p.).

2e) La nomo kaj kosto de la nutrataj, 
kiuj estas specialaj je la loko de la respon
dinto.

3e) Rimarkoj pri la plikariĝo au plimal
karigo de Ia cititaj prezoj.

Oni esprimu la prezon laŭ la unuo de 
prezo kaj kosto uzata en la lando por la 
dirita negocajo. Kiam estas malsamaj pre
zoj, oni donu mezan prezon por meza kva
lito. Tamen, kiam la diferenco'estas tre 
alta, oni donu la maksimunan kaj minimu- 
nan prezon, kun mallonga klarigo.

Ni tre deziras, ke la respondoj estu mal
longaj, sed precizaj. Oni povas respondi 
per simpla karto.

Oni sendu tiujn respondojn pri la enke
to al nia direkcio, 8, rue Bovy-Lysberg, 

Genĉve-Suisse, a n ta ŭ  la  15 a de 
M arto .

rapide aŭ hazarde. Mi miregis kaj deziris 
iom pli diskutadi la aferon, sed ne i li; tial 
mi adiaŭis, tagrena kaj kolera tar oni min 
uzas por afero, kiu estas versajne petolajo. 
Tamen, devigate, mi ĝin suferis, ne estante 
en tiaj cirkonstancoj por ke min elofendu 
insultoj de potencaj rituloj.

Nun, mi estus preninta la piron kaj ĝin 
manĝinta malkare, sed ĝi forestis; tiel mi 
estis ĝin perdinta por tiu malbonSanca afe
ro, kaj tiu-ti penso tute ne moligis la 
senton pri tiuj homoj. Tuj kiam mi ne 
estis plu videbla de la domo, mi malfermis 
la koverton kaj vidis, ke gi enhavas mon
on ! Mia opinio pri tiuj personoj aliigis, vi 
povas kredi! Mi ne perdis unu momentan, 
sed pusinta koverton kun mono en mian 
veStpoŝon, mi kuris rapide al la plej prok
sima malkara restoracio, Nu, kiom mi 
mangis I Kiam fine mi ne povis plu ensor
bi, mi elprenis la monujon, kaj malfaldinte 
gin ekrigardetis kaj-prcskaŭ svenis. Kvin 
milionoj da dolaroj I Kredeble tio konfuzis 
mian kapon.

Versajne, mi tie sidadis duonsvenigita, 
palpebrumante la bileton dum plena mi
nuto antaŭ ol mi konvene ekmalsvenis. 
Unue, mi vidis la restoraciestron. Per oku
lo, li fiksis la bileton, kaj li tie staris 
kvazali Stonigita. Li adoregis korpe kaj 
anime, sed Sajne ne povis moveti tu ma
non, tu piedon. Mi tuj ekkomprenis mian 
rolon kaj plenumis la sole fareblan aferon. 
Etendante la manon, mi diris senzorge :

” Vian kalkulon, mi petas “.

(daiironta.)
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ESPERAN TO  *

de la j post-karto j e speran tis ta j. 
Krom tio, n i  lo tum os  in te r  la  res
p o n d in to j IO  p e rson o jn  a l  k iu j 
e stos d o naca ta j je n a j p re m io j :
abonoj al la ilustrata revuo Tra la Mondo, 
literatura aldono de Lingvo Internacia, 
esperantaj cefverko] literaturaj malofte 
troveblaj, luksaj pingloj kaj signetoj tute 
novaj, k. c. La nomoj de la premiitoj ape
ros en la marta numero.

Kaj nun, multaj estu la partoprenontoj!

Konsuloj kaj konsulejoj

De rtempo kiam rni, je la unua fojo 
(1904), skribis al D-ro Zamenhof propo
nante la kreon de konsuloj por Esperanto, 
oni povas vidi kiel grandpate iris tiu ideo. 
Mi jam ricevis multajn leterojn kaj sekve 
multajn kritikojn-precipe responde al mia 
cirkulero entenanta la projektitan konsu
lan regularon. Antaŭ iio, estas necese 
klarigi la nunan staton de la demando.

Respondante al mia unua letero, D-ro 
Zamenhof diris al mi : ” ... Via ideo pri 
konsuloj povos esti tre utila se trovi
gos sufiĉe da personoj, kiuj bonvolos pre
ni sur sin tiun aferon. Mi konsilas al vi 
prezenti vian proponon al la kongreso en 
Boulogne “. Tion mi faris. En tiu propono 
sendita al la prezidanto de la kongreso, mi 
precipe diris :

” ... Efektive, mi ofte vidas, ke, se oni deziras 
ricevi ian ajn sciigon de ia alilanda urbo, neniam 
oni scias Ce kiu oni povas sin turni. Ecse ekzistas 
esperantista societo en tiu urbo, oni ne povas ko
misii la sekretarion aii la prezidanton por ricevi 
komercan informon aŭ alian privatan sciigon. Mi 
do kredas, ke estus facile difini en multaj urboj 
konsulojn Ce kiuj — per malgranda maklerpago

__ „ __ n scius kie ili povus sin ______
por ricevi bonan akcepton kaj ciujn postulitajn 
informojn. Laŭ mia opinio, la kreo do konsulejoj 
—‘is nepre utila al nia afero, kaj tiu ofico povos

por la organizo de tiu konsularo. Vi permesu re
memorigi artikolon de S-ro lieno Lemaire en 
^Esperantiste (junio 1903) titolita : La liberegaj 
esperantistoj, "kiu montras sufice al ni la utilon 
de mia proponata afero

Kaj lauvorte mi reskribis tiun artikolon 
en kiu la aŭtoro plendis pri la liberegeco 
de iaj sengenemaj esperantistoj, kiuj per- . 
mesas al si geni kolegojn altrudante al ili I 
petojn strangajn kaj maldiskretajn, kaj 
mi daŭrigis :

■ ’’ ... Efektive, ĉiuj Ci demandoj povas esli iom 
liberegaj kaj geni nekonatajn korespondantojn, 
sed tio ja pruvas ankaŭ, ke tiujn petojn ofte oni 
farus se la fremduloj scius Ce kiu sukcese sin 
lumi; certe ili tre preferus ion pagi, sed tiel ne
niun geni. Starigante konsulojn en Ciu urbo, plu 
ne ekzistus petoj strangaj, maldiskretaj pri kiuj 
plendis S-ro R. Lemaire, nur efektivigus afero 
praktika Cu estus malfacile organizi konsularo!) I
Gerte ne...SufiCus krei centran konsulejon, kiu
kolektus la angojn de la unuaj bonvoluloj, kaj 
aperigus iliajn nomojn kaj adresojn en esperan
tista gazetaro...  Mi do proponas al la kongreso
akcepti la principon pri kreado de konsuloj, ofi
ciala] aŭ ne, kaj tuj nomi komitaton difinonta!), 
tiun kreadon “.

Ĉe la unua kongreso, tiun proponon oni 
jam tiam ne povis diskuti, sed mi repro
ponis gili en la dua kongreso kaj la rapor
ton de Forga niza komitato pri tiu temo 
oni akceptis. Se mi ne prezentis specialan 
regularon oni tamen povas konstati, ke 
mia propono staras laŭ Ia jenaj princi-

Mi bone scias, ke tiu regularo ne estas 
perfekta, precipe mi scias, ke ĝi estas tro 
anlaŭtempa, sed por interdiskuti, estas ne
cese havi fundamenton por la diskutado. 
Estas tamen certe, ke la kreado de la kon
suloj estas Cie favore akceptita. Kio ĝi es
tos ? Eble nur provo, sed kontraŭe oni ge
nerale pensas, ke tiu rolo, ne ankoraŭ 
precize difinita, povos farigi tre grava, 
kiel mi diris. Ni do unue kreu konsulojn. 
Mi daŭrigos ricevi la enskribojn, ĉu priva
tajn, ĉu laŭ decidoj de grupoj, same ankaŭ 
la rimarkojn kaj observojn aŭ novajn 
ideojn, poste ni eble starigos pli perfektan 
regularon-se regularo estas necesa.

Oni sin turnu al mia adreso aŭ al la 
administracio de esperanto.

A. Carles. 
rue des Balances, Bĉziers (Francujo).

Ĉar la demando pri la organizo de la 
konsuloj ne estas ankoraŭ solvita kaj ali
parte ĉar ESPERANTO celas helpi laŭfortc 
al la starigo de tiu grava organismo, ni pen
sis, ke interesos niajn legantojn koni la 
opinion de la iniciatinto de la konsuloj, 
S-ro Carles, nia korespondanto. Kelkaj 
punktoj estas sendube diskuteblaj, ĉar la 
uzado ne jam montris la plej bonan vojon. 
Nuntempe, oni ne povas ankoraŭ difini 
ian precizan regularon; en kelkaj lokoj 
la konsuloj estas mem komercistoj aŭ afe
ristoj, de kiuj oni povas postuli sciigojn 
pagante, sed en aliaj urboj, akceptis kon
sulecon personoj, kiuj ne povos ĉiam nepre 
liveri la postulitajn sciigojn kaj promesas 
nur respondi senpage kaj laŭpove la pe
tojn, al ili faritajn. Provizore, ni opinias, 
ke estus bone, citante konsulejojn, se oni 
montrus per signo, ĉu ili liveras sciigojn 
page aŭ senpage. Alifianke, kaj sendepen
de de la ĉi-supro, ni rememorigas Ciujn 
konsulojn aŭ oficojn, ke pagante helpabo- 
non da lOfr. al nia gazeto, ili havasla rajton 
presigi siajn komunikojn en nia gazeto; ili 
tiel povas doni generalajn sciigojn, pri kiuj 
ili estas ordinare demandataj, kaj tio evitos 
al ili la elspezon por cirkuleroj aŭ kores- 
pondajoj pri teinoj samaj.

ESPERANTO.

poj :
le  Nenion oni devas fari senpage por ke 

la petanto havu la rajton postuli la petitan 
sciigon kaj ne peti sciigon al kiti oni ofte 
ne respondas. Tial estas necese difini mak- 
lerpagojn.

Sie Estus taŭge, ke centra konsulejo 
dustata kolektu la nomojn por starigi la 
konsuladresaron, interŝangi-postmarkojn, 
k. t. p.

Sekve de tio mi proponis per cirkuleroj 
la jenan regularon aŭ plibone la jenajn 
fundamentajn ideojn :

te) En ciu urbo estos kreata Esperantokonsulo 
Ce kiu Ciu persono povos sin turni por ricevi (per 
malgranda maklerpago) petitan sciigon aŭ priva
tan informon; ankaŭ la fremdaj vojagantoj scios

■ Cc kiu ili povos ricevi necesan helpon. En granda 
urbo staros pli ol unu konsulo. Ciu konzulo klo
podos Ce sia urbo por konigi sin al la logantoj 
kaj klarigi nian celon.

‘ie) La konsuloj elektos konsulestron (Musta
fan.

3e) Ciu konsulo pagos 0,50 fr. al la konsulares- 
tro sialanda por la elspezoj koncernantaj la pre-
—  Ar. ia adresarô  korespondajojn, k. ‘ - ' ~

5e) La po.ŝlmarkoj estos interakceptitaj de Ciu 
konsulo laŭ ilia propra valoro, la konsularestro

Kelkaj praktikaj aferoj

Mi volas unue danki ĉi-tie nian bonegan 
kunfraton Tra la Mondo, kiu dum la k a 
perado de ESPERANTO bonvolis prunte
doni al mi siajn pagojn, por publikigi la 
informojn, kiujn mi ricevis el diversaj 
samideanoj, pri kreo de Konsulolicoj, Pu
blikaj Esperanto-Oficoj, esperantistaj ven
dejoj, k. a. Tre certe dank’al sia tutmon
da disvastige^), tiu belega ilustrata revuo 
konigis tiujn aferojn en multaj novaj lan
doj, kaj havigos al ni novajn kunlaboran
tojn por la efektivigo kaj la utiligado de 
niaj praktikaj poresperantaj entreprenoj. 
Mi speciale konsilas miajn legantojn, ke 
ili bonvolu legi, en la januara N0 de Tra 
ki Mondo, kiu aperis antaŭ kelkaj lagoj, la 
tre interesan leteron, kiun mi ricevis el 
S-ro Dejean, sekretario de Ia esperantista 
grupo en le Creusot (Francujo). En tiu le
tero, nia samideano rakontas kiel, la tiea 
agema societo trovis senpage, en tiu urbo, 
la plej facile viziteblan ejon por Ia Konsul- 
ofico, la Publika Esperanto-Ofico, Ia alteoj 
koncernantaj la publikon esperantistan aŭ 
ne, la bibliotekon de 1’grupo, kaj kiel, 
neniu estante sklavo pro tio, ĉiu ofica ser
vo estas ĉiam akurate farata. Kaj ĉar la 
afero Sajnas al nii tre atentinda, mi volas 
gin resumi por niaj legantoj.

Estas jam en multe da urboj Konsuloj, 
sed nur en tre malmulte da ili estas Kon- 
sukjoj. Kai- ĉar la plej ofte, oni ne bone 
konas la adreson de la konsulo, ĉar, pre
cipe, oni timas lin geni, vizitante lin ijn lia 
privata hejmo, oni plej ofte preferas neuzi 
liajn servojn. Male, supozu, ke vi alvenas 
en Le Creusot. Certe vi iros sur la placon 
Schneider, tute en la centro de la urbo; 
kaj ankaŭ certe vi vidos ĉe tiu placo tabak
vendejon, sur kies fenestrego estas pentri
ta diklitere : Esperantista Konsukjo, Espe
ranto-oficejo. Vi certe, ĉu ne ? eniros; 
kaj la vendistino, vidinte vian verdan ste
lon aŭ aŭdinte, ke vi parolas Esperanton, 
donos al vi folieton, sur kiu vi legos :

te) Sciigojn por viziti la urbon kaj la 
tutmonde faman fabrikejoj,

2c) Adresojn de la hoteloj, kafejoj kaj 
aliaj esperantistaj komercistoj.

Se) Adresojn de la esperantista klubo 
aŭ kunvenejo, ĉe kie vi estos plezure kaj 
kore akceptata.

4e) Malgrandan vortareton kun traduko 
kaj elparolo de kelkaj francaj vortoj, kiuj 
estos al vi necesaj por iri tra la urbo.

Se) Liston kaj adresaron de dek perso
noj (sinjoroj kaj sinjorinoj), kiuj volonte 
donos al vi, sebezone, pluajn sciigojn.

Ge) Reklamojn de la tieaj neesperantis
taj kaj esperantistaj komercistoj. (Tiuj 
reklamoj povas pagi al la grupo la pres
is to n  de la folieto). Tiu-ĉi magazeno estas 
ankaŭ esperantista vendejo. Tie oni trovas 
esperantistajn librojn, revuojn, Esperanto- 
ĵurnaton, flosiloj de ĉefeĉ, bildojn, stelojn 
kaj pinglojn, k.a., fine, esperantistajn 
postkartojn kaj enlandajn vidajojn, kun 
surskriboj nacie kaj esperante redakciaj, 
kiujn, vojagantoj vi certe aĉetos kaj sendos 
al viaj amikoj.

La bibliotekon de la grupo oni metis tien: 
por pruntepreni libron suficas doni 5 aŭ 
.10 centimojn al la vendistino. En la fenes
trego estas afiŝejeto, t. e.'kartono, videbla 
de ekstere, sur kiun oni aligas la komuni
kojn al la publiko, avizojn pri kursoj, kun
venoj, nomojn de personoj, kiuj deziras 
korespondadi, nomaron de la lastaj aperin
taj revuoj, libroj, lie vendeblaj aŭ prunte
blaj, artikolojn de gravaj naciaj jurnaloj 
favoraj al nia afero, k.c. En la magazeno 
estas leterkesto, en kiun la leterportisto 
metas Ciujn korespondajojn adresitajn al; 
Espcranio-Oflco en Le Creusot. Komitatano 
delegita por tio dutage prenas la leterojn 
kaj respondas ilin. La neesperantistoj, kiuj 
sin turnas al la Publika Esperanto-Ofico, 
por tradukigi leterojn, komercajn prospek
tojn, nur bezonas meti en gin la traduko- 
tajon.

Tiel Ci, Cio koncernanta Esperanton estas 
kunigita en la sama ejo, kiun oni povas 
nomi Esperanto-oficejo eble. Kaj oni kons
tatis, ke la rezultatoj estas bonegaj: la 
pruntoj de libroj estas multe pli oftaj ol 
tiam, kiam la biblioteko estis ĉe la sekre
tario afi en la Cambrego de la grupo ; kaj 
eĉ neesperantistoj prunteprenas pro scivo
lemo esperantajn lernolibrojn kaj tiel es
perantistigas. Ankaŭ la alteoj, kiujn oni 
vidas eri la fenestrego, konstante kaj treege 
altiras la atenton de la publiko kaj estas 
plej bona propagando. Mi do humile, sed 
insiste petas la konsulojn kaj estraron de 
la esperantistaj societoj, kaj eĉ la izolajn 
samideanojn, ke ili bonvolu atente pripensi 
tiun aferon kaj ke ili provu gin organizi 
en sia Urbo.

ESPERANTO publikigos akurate la no
maron de la konsuloj, Publikaj lisperanto- 
Olicoj, esperantistaj vendejoj, k.c. Mi estos 
treege danka al ĉiuj personoj, kiuj bonvolos 
sendi al mi siajn ideojn pri la funkciado 
de tiuj oficoj kaj precipe priskribi al mi la 
eksperimentojn, kiujn ili jam faris.

Kaj fine, kaj precipe, mi tre insiste petas 
Ciujn niajn legantojn, ke ili bonvolu kuti
migi sin uzadi Esperanton. Ni Ciuj uzadu 
la servojn de la konsuloj, kaj instigu la 
neesperantistan publikon uzadi la Publi
kajn Esperanto-Oficojn. Mi personne opi
nias, ke bona esperantisto neniam devas 
trapasi urbon, ne vizitante, se ne la kon
sulon, almenaŭ la konsulejon; kaj sajnas 
al mi, ke estus bonega kaj gentila kutimo, 
lasi sian karteton en la leterumo de la kon
sulejo, skribinte sur ĝi, siajn observojn 
pri la funkciado de la konsulolico, kaj sian 
samideanan saluton.

Th. Rousseau (T. Ruso').
Esperanto-Ofico, Bourg (Ain) 

Francujo.

KONSULAJ INFORMOJ

La jenaj konsuloj, monhelpanlaj abonantoj de 
ESPERANTO, havas la rajton enpresi siajn ko
munikojn en la gazeto.

Bourg (Ain-Erancujo). — Esperanto-oficejo: 
S-ino Jobelin, tabakvendistino, 31, avenue d’Al- 
sace-Lorraine. Tie estas : Esperantista vendejo, 
Esperantista konsulejo, Publika Esp-Oflcejo, Afi
nejo, esperantista biblioteko. Esp-Konsulo kaj 
sekretario de la Esp-Of.: S-ro Rousseau, 6, place 
Carriat. Esp-kunvenejo kaj salono : Hotelo de la 
Paix kaj Terminus apud la stacidomo; esp-revuoj 
Ciam legeblaj. La konsulo kaj sekretario de la 
Esp-Of’, estas speciale prela por doni letere aŭ 
buse, informojn pri turismo, somerrestado en 
Jura montaro, kaj pri la mirinda tutmonde kona- 
' i pregejo de Brou (Bru) en Bourg. (sendas vida
jn  de tiu pregejo). Adreso: Esperanto-Oflco en

Bradford (Angluja — Esperantista Kon
ulo do la grupo . A. Tuke Priestan, 12 Exchan- 

ge Buildings-Bradford.
Le Creusot (Francujo). — Konsulo, Esp- 

Ofico, Vendejo, biblioteko, k. t. p. (pri la detaloj, 
oni legu la artikolon ° — ” ---- 1

London. S. E—
W. ISaxter, Longhurst____

“  " ' ijo). Esp-Konsulejo, Fotografia

Denis, 86,
Dottarelli, 29 via

Roubaix (Francujo). Konsulo: 
rue du Moulin-Roubaix.

Shrewsbury (Anglujo). Konsulo kaj Espe
ranto-Ofico, S-ro A. J. Hulme, Free Library Stu
dios.

Hegi-Wintherthur (Svisujo). Esp-Ofir.o.
S ro "  .......’ —

Novaj konsuloj fondigis en Edinburgh, Frank
furto., Angers, Orleans, Ivanino (Rusujo), Mur
cia (Hispanujo), Amiens, \Vien, Rio-de-Janeiro, 
Philadelphia (U. S. O. N. O.).

Ni publikigos la adresojn kaj sciigojn pri ili en

AL  NIAJ LEGANTOJ

G rava j p rem io j I

C IU J  PE R SO N O J, K IU J  A B O 

N O S  A U  REAB O N O S ESPERANTO 

A N T A Ŭ  L A  28a D E  F EB RU A RO  

R IC E V O S  D ON ACE BELETAN 

K A J A RTAN  S IGNETON  E SPE 

RA N T IST A N , N OVA  M ODELO 
T RE  ZO RG E  FAR IT A .

O n i p o r  t io  devas  s e n d i la  m o 

n o n  a l la  a d m in is tr a c io  a u  a l la  

lo k a j A gen to j, k iu j es tas  p e ta ta j 

i l i n  t r a n s ig i a l  n i  a n ta ŭ  la  d i 
r i t a  tem po .

C iu j persono j, k iu j h av ig o s  a l 

n i  5 a b o n an to jn  a lm e n a ŭ  r icevos 

donace be legan  p in g lo n  espe ran 

t is ta n , b ro n z an  a ŭ  a rgen tan , 

k u n  a r ta  e n g rav u ra jo . T iu  s i

gno  b av a s  v a lo ro n  de 3  ĝ is  7 

fra nk o j, k a j estas tu te  nova . L a  

pe rson o j, k iu j  h av ig o s  la  p le j 
m u lte  d a  a b o n a n to j, r icevos 

k om p ren eb le  la  p le j a ltv a lo ra jn  

s ign o jn .

L a  abo n o  de m u lta j  persono j, 

ĝ is  n u n  abo n in ta ) la  e s tin ta n  

gaze ton , f in ig a s  k u n  t iu  num e ro . 
N i in s is te  pe tas , ke  i l i  b o n v o lu  

re send i s ia n  ab o n m o n o n  k ie l 

eb le  p le j b a ld a ŭ  p o r  e v it i a l n i  

la  e lspezo jn  de p o s ta  rep ago  

k a j s e n u tila n  k o respondadon .

L a  ad m in is tr a c io  sendos  la  

v e n o n ta jn  n u m e ro jn  de ESPERANTO 

a l  la  m a ln o v a j abo n on to j ĝ is  

l a  fin o  de i l i a  abon tem po . Ta
m en , la  p e rsono j, k iu j sendos 

s ia n  re a bon m on o n  n u n tem pe , 

k ro m  la  sup re  c it ita n  s igne ton , 

r icevos p r o d u k t a jn  de la  m a r 

k o  ESPERANTO.

Ni atentigas iliajn legantojn, ke por 
helpi al la jurnalo kaj permesi al ĝi pro
gresi kiel eble plej rapide, ni kreis helpa- 
bonon da IO frankoj. La Konsuloj kaj Esp- 
Oficoj, kiuj pagos ĝin, havos la rajton pre
sigi senpage siajn komunikajojn en la ga-

Samatempe kiel tiu kvarnacilingva el
dono, aperas bulgara eldono, kun la sama 
teksto esperanta. Tiamaniere, nia jurnalo 
povos helpi al nacia propagando en la lan
doj, kie ne estas ankoraŭ grieto esperan
tista. Estas tre dezirinde, ke ni povu kiel 
eble plej baldaŭ: ie) Pligrandigi nian for
maton ; 2e) Presigi la nacian parton en 
diverslingvaj cldonoj-kio ebligos liveri pli 
multe da sciigoj. Por efektivigi tion bal
daŭ, ni bezonas tre etikan kun helpadonde 
niaj legantoj. Atendante, ni enpresos Ciu
foje francan, germanan kaj anglan kolo
nojn ; la hispana lingvo alternos kun la 
itala; ni ankaŭ de tempo al tempo enpre
sos artikolon en alia lingvo por fari specia
lan propagandon en la lando.

ESPERANTO estas aĉetebla en ĉiuj bel
gaj, francaj kaj svisaj stacidomoj kaj en 
multaj pubikaj vendejoj. La listo baldaŭ 
aperos.

LA DIREKCIO.

la Librairie de VEsperanto
46, rue Ste-Anne — Paris 

Vendas Ciujn verkojn novajn aii malnovajn pri 
Esperanto.

Sendo de katalogoj senpage.

Jus aperis:

ESPERANTO-IHANUEL. cours pratique et 
complet en 15 lecons, par Gabriel Chavet et 
Georges Warnier, I volume brocha I franc.

Tra la Mondo, tutmonda multilustrata
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Au Lecteur To our Readers An die Leser
Au cours de Lanoie 1906, 1’Esperanto 

a fait (le rtombreux et indiscutables p i 
gris. Le CongrĜs de Genive, dont le suc- 
ces a piemonton t csonfirme colui de la 
premiire expirience tenlĉe k Bpulogne- 
sUr-Mer a  montre clairenjent que la lan
gue internationale n’etait pas seulement 
mne possibilite, mais ([tuelle ila it deve
nue uno rialit/:. II ne peut plus elre ({Hos
tion de discute!' theoriquement lo pro
bleme de la langue auxiliaire. IVEsperanlo 
existo, vit, se developpe; des milliers 
d'hommes, repa ridus dans tous les pays, 
s’en iscrvcnt chatfue jour pour leurs rela- 
tions internalionales; des containes de 
faits montrent (fue 1’Esperanlp, Iom (Petre 
une creation geniale doni Ies effels se- 
raienl dictare a venir, avait acquis une 
telle importance qu’il n’est plus possi
ble de douter de son parodiajn triomphe. 
Son luli I i te pratiquc, tros restreinte au 
debut, .devieut de plus jen plus grande. Le 
dernier Congres a accuse on effet une 
tendanco nouvelle du mouvement espe
rantiste. li a  montri qu’a coli des orga
nisations de propagande s'ilaborait peu
ii peu une organisation internationale, ha
ste Sur.les intereto communs d’un meme 
groupe ^'individus coiisid6rant Espe
ranta comme un moyen, non comme un 
but. Savante, juristos, professeurs, com- 
mercants, medecins, ele., se sont reuni s 
en associations inteniationales et ont de
cidi de so servir imniidiatement de l'Es- 
perainto. Sans donie ces. groupemenls sont 
encore modestas, mais quelques mois i  
peine, notus separon t du Congris de Ge
neve. et deja ,uu mouvement de la J>lus 
ggraJnde importance so dessine chez les 
savante, iun bureau scientifique interna
tiona! esperantiste se crie, les juristes 
s’organisent, Ies commcrcanls, les em
p r i s  , violinon t ii 1’Esporanto, ailleurs 
c’est I'application de la langue interna
tionale a des couvre? phiIanthropiques, 
Iellos, gue la Croik-Rouge, Ies aveugles, 
1’instnuction,populaire, ote. Autant de faite 
(fui jptouvent tris nettement que respi
rante» esi entro dans le domaine de la 
pratiqlue,<>t gue disorniais coux qui feront 
i ’eXCort necessifire. pour Fapprendrc ne 
IravaiUeront pas en vajn. Doutre part, 
lateriaiipn receptos des. coiis|uiats et,iespc- 
ranta-offices perme}. aux esperantistes et 
meme a ta  non-esporantistos de retirer 
Uu avantage immediat de 1'Esperanto.

A .tous ceux, gui considirent 1'Esperanto 
comme, lun moyen, et non comme un but, 
a tous ceux qui, dis maintenant disirent 
empk>yer la langue internationale, ii faut 
un organe commun, friguent, pratigue, 
ayant une diffusion itenchie et une Gen
tile .internationale. ,C'est pourquoi nous 
faisons reparattre Esperanta-Journal, (fui 
sera avant tout un joumal d’informations 
rapides et travaillera de toutes ses forces 
k encourager 1’usage pratique de 1’Espe- 
ranto. Alais k c it i du publie esperan
tiste, gui a ddji appricii lui-mĉme les 
services que rend la langue internatio
nale, ii y a  lo publie non-esperantisto, 
celui gui considere avec un scopticisme 
souriant ou une bienveillance passive, 
Ies efforts poursuivis par Ies propaga- 
teurs de 1’Esperanto. Cest pour co dernier 
qU’ii colo du journal d’informalions r i
digi en Esperanto, nous publierons cha- 
que fois, dans les principales langues 
nationales un article dans leguel nous 
montreront une application de l’Espe- 
ranto dans tel ou tel domaine.

Souhaitons que le lecteur, apris l’avoir 
lu, vejnito bion jeter un coup d’oeil sur 

.Ies autres pagos, et abandonnant toute 
prevention, se milie resolument u Espe
ranto. E  speranto-Journal.

During tile year 1906 Esperanto has 
made a noteworthy advance. The Ge
neva Congress, fully confirming the Con- 
gress held at Boulogne-sur-Mor, has clear- 
ly shown us that an Internationa! Lan
guage is not only a possibile, but an 
aclual reality. An auxiliary tongue can 
no longer be considered as a problemata 
guestion. Esperanto exists, aiid is gro\v- 
ing daily. Thousands of men, spiradi ©ver 
the whole world are using it every day 
in their internationa! intercourse; hun- 
dreds of facte prove to us that Esperanto, 
far from being an ingenious but untosted 
invention, has already acguired such im
portance as to render ite triumph in 
the near future a certainty.

The vonderful advance made by Espe
ranto during the last two years allo\vs 
those who have sludied it to enjoy al- 
rcady positive advanlages. Ite practical 
utility which oould ]iardly be taken inio 
consideration at the outset is  now rapidly 
increasing. The last Congress is remark
able for a new Esperentist movement. 
Side by sido \vith the organization of 
propagation, an internationa! organiz
ation, based on the common interesis of 
similar groups of persons considering Es
peranto to be a means and not an enci, 
Men of science, juriste, professora, mer- 
chanls, doctors, ete. have, in interna
tiona! meetings dccided to adopt hence- 
forth Esperanto. Naturali such groups 
are yet but modest in numbers, but 
although only a few 'months havo passed 
since the Geneva Congress, a consider- 
able movement is already noticeable; an 
internationa! science office has beon 
formed, juriste have grouped themselves 
togclhcr, merchants and clerks are flock- 
ing in, the internationa! tongue has been 
applied to pliilanthropic works, sudi as 
the Red Cross, blind institutions, popular 
instruction, ete. Ali this goes to prove 
that Esperanto lias become a practical 
sludy and that those who take the trou
ble to lean* it can in no \vay be Said 
to vaste their time. Moreover the recent 
creation of eonsulatos and Esperanto 
offices permit Esperantist and even non- 
Esperanlists to benefit by, Esperanto.

For ali those >vho lookupon. Esperanto 
as a hi caus and not an end, for ali those 
wlio from to day %vish to make use of 
the internationa! language, a common or
gan, essentia^ practical, having a wide 
spread internationa! circulation is neces- 
sary. We have 'accordingly taken over 
tile publication t>f the Esperanto-Journal, 
which \vill hencefonvard be a genuino 
neus paper omploying ali iis abilities to 
entourage the practical use of Esperanto. 
But besides an  esperantist publie, which 
has already leamed to appreciate at ite 
right value tile internationa! language, is 
non-esperantist publie, vhich smiles with 
scepticism at its benefits, preserving at 

the nios t a benevolent neutrality towards 
the propagators of Esperanto. For their 
benefit \vo shall always publish in ad

dition to our arlicles in Esperanto, an 
article sliowing tiio practicability of the 
language as applied to different' classes 
bf ip copie.

Our fondest hope is that tha' reader, 
after having read sudi an article, will 
be induced to glance through the other 
pagos of the j)aper, and forsalŭng his 
prejudices will tlirow himself heart and 
soui into the Esperanto movement.

Esperanto-J ournal.

lin Vcrlaufe des Jalires 1906 liat die 
Esperantosprache anerkannte und zalil- 
reicho Fortschritte gemaclit. Der F.rfolg 
‘des Genferkongresses, welcher denselben 
von Boulognc-s/M nacii ubertraf, liat klar 
gezeigt, dass die internationale Sprache 
nicht nur eine Moglichkeit sei, sondem 
dasS sie Tatsache gewordon ist. Das Pro- 
blem doi- Hulfssprache weiteren tlieore- 
tisclien Abw;igungen zu untenverfen, ist 
z\vecklos geworden. Dio Esperantospra
che bestelit, lebt und enUvickelt sieli, tau- 
sende von Menschcn, in alton Landem 
zerstreut, bedienen sieli ihrer zur Ab- 
gen, lmnderte von Tatsachen beweisen, 
dass das Esperanto das Stadium der ge- 
nialen Schopfung, deron Wirkungen crst 
nacii bcvorstehon, verlassen liai, und dass 
es keine Moglichkeit melir gibi, am ond- 
giiltigen mallon Triumphe dieser Sprache 
zu z\veifeln.

Der letzte kongress zeigte nun eine (neue 
Richlung der esperantistischen Bewogung

Gelehrte, Juriston, Professoro!!, Han- 
delsleute, Aerzle, ete. haben sieli zu in- 
ternationalen Vereinjgungen zusammen 
getan Und' beschlossen, sich sofort der Es
perantosprache zu bedionen.

Die einzelnen Gruppen sinti ja ohne 
Zweifel noch von bescheidener Grosse, 
aber orst wenige Monate trennen Ulis vom 
Genferkongress Und schon zeicluiet sich 
so eine Bevvegung von hoclister Bedeu- 
tung in der Gelehrtemvelt. Ein wissen- 
schaftlichesj internationales, espcrantis- 
tisches Bureau \vurde goschaffon, die 
Juriston organisieren sich, Handelsleute 
und Angestollte bemachtigen sich des Es
perantas.

Jede Tatsache fŭr sich alloin ein klarer 
Beweis, dass dio Hulfssprache ins Ge- 
biet der Praxis oingetreten ist und dass 
in Zukunft diejenigen, welche sidi "die 
Mulle geben, sie zu erlemen, nicht mehr 
unisonst arbeiten.

Zudem wird der Esperantist und selbst 
der Nichtesperantist audi aus der jungs- 
ten Schopfung der Esperantokonsulate, 
und Buroaux praktischen Nutzen ziehen.

Alle diejenigen nun, «reiche die Espe
rantosprache ais Mittal und nicht ais 
Zweck betracliten, alle diejenigen, wclche 
heute schon die internationale Sprache 
anwenden \vollen, bedŭrfen einer haufig 
erscheinenden, praktisch redigierten, ge- 
meinsamen Zeitschrift von grosser inter- 
nationaler Verbreitung.
^Um diesem Bedurfnisse enlgegen.zu 

kommen, lassen \vir das Esperanto Jour
nal wieder erscheinen, mit der Absicht, 
dem Naclirichten dienste besondere Pflege 
angedeihen zu lassen und mit alion Kriif- 
ten zur praktischen Anwendung des. Espe
rantas zu ermutigen.

Neben dem Publikum jedocli, welches 
die reellen Dienste der intemationalen 
Sprache bereits aus Erfalirung zu wurdi- 
gen weiss, gibt es ein solches das mit 
unglaubigem Liicheln oder passivem 
Wohlwollen die Anstrengungen der Espe
rantiston verfolgt. Fŭr die Letzteren wer- 
den wir neben (ton in Esperantosprache 
abgefassten Nachrichten jcdes Mal eincn 
Artikel in den wiclitigsten nationalen 
Sprachen erscheinen lassen, welcher eine 
Anwendung des Esperantas auf diesem 
oder jenem Gebiete anzeigen und klarle- 
gen soli.

Iloffen wir, dass der jeweilige Leser 
oinos solclien Artikels audi cinon Blick 
auf den ŭbrigen! Inhalt der Zeilschrift' 
\verfe, und dann imter Ueberwindung 
jedon Vorurteils sich enlsclilossen der Es
perantosprache ZU \vende.

E  speranto-J ournal

A l Lettore
Durante 1'anno 1906, 1’Esperanto ha 

fatto numerosi e indiscuttibili progressi. 
li Congresso di Ginevra, ii cui successo ha 
pienamente confermato quello della prima 
esperienza tentata a Bologne/Mer, lia 
dimostrato cliiaramente che la lingua inter
nazionale non i  solamente upa possibilis, 
nia che essa i  gia divenuta una realti. Non 
si tratta pin di discutere leoricamcntc ii 
problema di una lingua ausiliaria. L'Ks- 
peranto esiste, vive, si sviluppo; miliaia 
d’uomini sparsi in tutti i paesi se ne ser
valo ciascun giorno per le loro relazioni 
internazionali; centinaia di falli mostrane 
chcl'Esperanlo, limgi dell’esserc una crea- 
zione geniale i cui effetti sarebbero ancora 
lonlalii, ha digia acquistato una tale im
portanza, che non si pui piŭ dubitarc del 
suo prossimo trionfo.

li progresso inatteso realizzato in questi 
ultimi due anni ha dato airiOspcranlonna 
tale spinta che allualmentc gia tutti quelli 
che lo conoscono possono gia avento dei 
profitu. La sua utilita pratica, molto limitata 
al principio, diviene di piii in piŭ grande. 
L’ullimo Congresso lia moslralo di falto 
una tendenza nuova del moto esperantista; 
essa ha mostrato che mutamento alle orga- 
nizzazioni di propaganda si elaborava a 
poco a poco una organizzazione internazio
nale, basata sugli interessi comuni d'uno 
stesso gruppo d’individui consideran!! l'Es- 
peran to come un mezzo, non come uno scopo.

Scienziati, giurlsti, professori, coinmer- 
cianti, medici ete., si sono riuniti in asso- 
ciazioni internazionali e hanno deciso di 
servirsi immcdiatemente dell’Esperanto. 
Senza dubbio questi gruppi sono ancora 
modesti, ma poclii mesi ci separano ancora 
dai Congresso di Ginevra e gia un moto 
della piŭ grande importanza si disegna 
presso gli scienziati, un ufficio scientifico 
internazionale esperantista sta creandosi, 
i giuristi si organizzano, i commercianti, 
gli impiegati, vengono all'Esperanto; altrove 
si i  1’applicazione della lingua internazio
nale ad opere lilantropiche, come quelie 
della Croce Rossa, dei dechi, 1’istruzione 
popolare, ete. Allrettanti fatti che provano 
cliiaramente che 1’Esperanto i  entrato nei 
dominio della pratica e che ormai quclli 
che faranno lo sforzo necessario per impa- 
rarlo non perderanno ii loro tempo. D’al- 
tronde la creazione recente di Consolati e 
d’Uffici di Esperanto, permette agli Espe
rantisti ed anche ai non esperantisti di 
trarre vantaggi immediati dalFEsperanto.

A tutti quelli che considerano 1’Esperanto 
come uii mezzo, e non come uno scopo, a 
tutti coloro che desiderano utilizzare la 
lingua inlernazionale, ci abbisogna un or
gano comune, frequcnte, pratico, avento 
una diffusione estesa et una clientela inter
nazionale. Si e per queste ragioni che noi 
abbiamo Tidato una maggiore estenzionc 
a\\'Esperanto-Journal, che sari prima di 
tutto un giornale di rapide informazioni c 
lavorera energicamente ad incoraggiare 
l'uso pratico delFEsperanto. Ma, oltre al 
pubblico esperantista che lia gia apprezzato 
da si i servigi che ronde la lingua inter
nazionale, c’i  un pubblico non esperantista, 
quello che considera con uno scetticismo 
sorridente o una benevolenza passiva, gli 
sforzi fatti dai propagandis^ deU’Esperanto, 
Si e per quest’ultimo che oltre al giornale 
d’informazioni redatto in Esperanto, noi 
publicheremo ogni volta nelle principali 
lingue nazionali un articolo nei quale mo- 
streremo un’applicazione dell’Esperanlo su 
soggetti variata

Ci auguriamo che ii lettore, dopo avci- 
letto, voglia gettare un colpo d’occhio sulle 
altre pagine, e abbandonando ogni preven- 
zione si unisca risolutamente alla lega 
Esperantista.

Esperanto- Journal.


